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พยาบาลประจ าการหอผูป่้วยวิกฤต



การระบาดของโรคมาลาเรีย

พบในประเทศท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งเสน้รุ้งท่ี 64 องศาเหนือ
ถึงเส้นรุ้งท่ี 32 องศาใต ้ ซ่ึงมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็น 
เขตร้อน  เขตก่ึงร้อน  และเขตอบอุ่น



การระบาดในประเทศไทย

    ส าหรับประเทศไทยพบการระบาดใน
ฤดูฝน ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนกรกฎาคม  บริเวณชายแดนไทย
กบัสหภาพเมียนม่าร์  ชายแดนไทย
กบัลาว ชายแดนไทยกบักมัพชูา  และ
ชายแดนไทยกบัมาเลเซีย





* พบผู้ป่วยมาลาเรียประมาณ 300 – 500 ล้านคนทัว่โลก
*   มากกว่าล้านคนเสียชีวติในแต่ละปี   (WHO, 2004)



โรคมาลาเรียหรือไขจ้บัสั่น เกิดจากโปรโตซวั  Genus Plasmodium 
เช้ือมาลาเรียท าใหเ้กิดโรคในคนมี 5 ชนิดคือ 
- Plasmodium falciparum
- Plasmodium vivax
- Plasmodium malariae   
- Plasmodium ovale 
- Plasmodium knowlesi

 มีพาหะน าโรคคือ ยงุกน้ปล่องเพศเมีย
แหล่งเพาะพนัธ์ของยงุกน้ปล่อง คือแหล่งน ้าตามธรรมชาติ บนภูเขาสูง ป่าทึบ



วงชีวติ



อาการและอาการแสดง
อาการและอาการแสดงของโรคมาลาเรีย ไม่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

โดยมากอาการน าคลา้ยไขห้วดั คือ มีไข ้ปวดศีรษะ ปวดตามตวัและ              
ปวดเม่ือยตามกลา้มเน้ือ อาจมีอาการคล่ืนไส ้เบ่ืออาหารได ้

            

 

โดยมากอาการจะเกิดหลงัจากไดรั้บเช้ือมาลาเรียประมาณ  10 – 14 วนั



การวนิิจฉยัโรค

1.การซกัประวติั



การวนิิจฉยัโรค

2.การตรวจร่างกาย



การวนิิจฉยัโรค

3.การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ





ภาวะแทรกซ้อนของโรคมาลาเรีย



ภาวะมาลาเรียข้ึนสมอง (Cerebral   malaria)



 ภาวะน ้าตาลในเลือดต ่า (Hypoglycemia) 



ภาวะไตวายเฉียบพลนั (Acute renal failure)



ภาวะปอดบวมน ้า (Pulmonary edema/ARDS)



ภาวะช็อค (Shock)



ภาวะเลือดเป็นกรด (Metabolic  acidosis)



ภาวะซีดขั้นรุนแรง (Severe  anemia)



ภาวะเลือดออกผดิปกติ (Disseminated  intravascular  coagulation)



พยาธิสภาพ



KNOB





Cytoadherance 



Sequestration 



การพยาบาล
●Neurologic complications

ตรวจสัญญาณชีพและตรวจวดัระดบัความรู้สึกตวั  
    ดูแลใหไ้ดรั้บสารอาหารและสารน ้าอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามความตอ้งการของร่างกาย 

ดูแลระบบขบัถ่าย ดูแลความสะอาดร่างกาย ดูแลสายสวนต่างๆเช่น สายสวนคาปัสสาวะ
สายใหอ้าหารทางกระเพาะอาหาร เป็นตน้  

   ตอ้งระมดัระวงัใหส้ายอยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้งและเฝ้าระวงัการติดเช้ือ 
   ป้องกนัการเกิด Aspirated  pneumonia โดยการจดัท่านอนหงายราบตะแคงหนา้ไปขา้งใด 

ขา้งหน่ึงและ Clear airway เม่ือพบผูป่้วยชกัรายงานแพทยเ์พื่อพิจารณาใหย้า Diazepam 
ทางหลอดเลือดด า ตรวจระดบัน ้าตาลในกระแสเลือด  เม่ือพบระดบัน ้าตาลในเลือดต ่ากวา่ 
40 mg % รายงานแพทย ์ เพ่ือท าการแกไ้ข

   และวดัอุณหภูมิร่างกาย  เพ่ือประเมินภาวะไข ้และท าการแกไ้ขดว้ยการเช็ดตวัลดไข ้



การพยาบาล

• Pulmonary complications

    การป้องกนัภาวะน้ีโดยการใหส้ารน ้าเท่าท่ีจ าเป็น
   พยาบาลควรประเมินภาวะสมดุลของปริมาณน ้าเขา้และออกจากร่างกาย  
   สังเกตสีของปัสสาวะและส่งตรวจหาความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ  
   วดัการโป่งพองของหลอดเลือดด าท่ีคอ  

   เม่ือมีภาวะน ้าเกินควรจดัท่า Fowler ,s  position และรายงานแพทยเ์พื่อพิจารณา               
ใหย้าขบัปัสสาวะ หรือเม่ือพบอาการRespiratory  distressไดแ้ก่ หายใจเร็ว               
เหน่ือยหอบ  หายใจล าบาก เป็นตน้ใหร้ายงานแพทยท์นัที และเตรียมการช่วยเหลือใน
การใส่ท่อหลอดลมคอต่อกบัเคร่ืองช่วยหายใจชนิดความดนับวก 



การพยาบาล

• Renal complications

ควรประเมินสภาวะน ้าในร่างกาย  เม่ือพบอาการขาดน ้าควรใหด่ื้มน ้าให้
เพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย เพื่อป้องกนัภาวะไตวายเฉียบพลนั
การเกิดภาวะ Prerenal   failure แกไ้ขโดยการใหส้ารน ้าใหเ้พียงพอกบั 
ความตอ้งการเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิด Acute  renal failure หรือเม่ือเกิดภาวะ
ไตวายเฉียบพลนัแลว้  ตอ้งใหก้ารรักษาพยาบาลแบบประคบัประคองไว ้
จนกวา่ไตจะฟ้ืนฟสูู่สภาพเดิมอาจตอ้งพิจารณาท าการลา้งไต 



การพยาบาล

• Hypoglycemia

    ควรติดตามระดบัน ้าตาลในกระแสเลือดเป็นระยะอยา่งนอ้ยทุก6 ชัว่โมง 
      เม่ือพบภาวะน ้าตาลในเลือดต ่ากวา่40 mg % ใหร้ายงานแพทย ์และแกไ้ขดว้ยการให้

50% Glucose 50 มิลลิลิตรทางหลอดเลือดด า และควรใหส้ารละลายท่ีมีน ้ าตาลทาง
หลอดเลือดด าแทนสารละลายท่ีไม่มีน ้าตาล  เพราะการให ้50% Glucose ทางหลอด
เลือดด าเป็นระยะจะเกิด Rebound  effectไดเ้น่ืองจาก Hypertonic  glucose จะกระตุน้
เซลของตบัอ่อนใหห้ลัง่ Insulin เพ่ิมข้ึน  ท าใหเ้กิดภาวะน ้าตาลในเลือดต ่าลงได ้                   
ถา้ผูป่้วยสามารถรับประทานทางปากไดค้วรใหด่ื้มน ้าหวาน หรือผูป่้วยไม่รู้สติและ               
ไม่มีขอ้หา้มในการใส่สายยางใหอ้าหารทางกระเพาะอาหารการใหน้ ้าหวานทางสายยาง 



การพยาบาล

Hypotension and shock

   ควรตรวจวดัสัญญาณชีพเป็นระยะ  เม่ือพบว่าผู้ป่วยมีความดันโลหิตต ่า
และ/หรือPulse  press แคบ ควรรายงานแพทย์เพือ่ท าการแก้ไข 



การพยาบาล

Hematologic abnormalities

   การรักษาภาวะน้ีเป็นการรักษาแบบทดแทน (Replacement  

therapy)โดยการใหเ้ลือด พลาสม่าและเกลด็เลือด  สงัเกต
ภาวะแทรกซอ้นจากการใหเ้ลือด เช่น ผืน่ลมพิษ  มีไขห้นาวสัน่                     
ถา้พบรีบรายงานแพทยเ์พื่อท าการช่วยเหลือ  หลีกเล่ียงกิจกรรมการ
พยาบาลท่ีกระตุน้ใหเ้ลือดออกง่าย เช่น  การฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือหรือเจาะ
เลือด เม่ือจ าเป็นตอ้งกดใหแ้น่ใจวา่เลือดหยดุสนิท 



การรักษา



การป้องกนัโรค
1. ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการระบาดของ

โรคและการป้องกนัโรคโดย       
การป้องกนัยงุไม่ใหก้ดัมีหลายวิธี
ท่ีแนะน าใหใ้ช ้เช่น 
    - การนอนในมุง้ อาจเป็นมุง้
ลวดหรือมุง้ชุบดว้ยสาร 
Pyrethroid ขนาดของเสน้ดา้ยท่ี
ท ามุง้ควรมีขนาด 1- 1.8มิลลิเมตร 
และจ านวนตาข่ายไม่ควรต ่ากวา่ 
156 รูต่อตารางน้ิว



โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน



MALARIA

มไีข้ และเคยอยู่ใน Endemic area

- ประเมนิสภาพผู้ป่วย และสัญญาณชีพ
- เจาะตรวจเลอืดหามาลาเรีย

Positive Negative

 ประเมนิสภาพผู้ป่วย และสัญญาณชีพ

Uncomplicated

Complicated/Severe

Admit

ไม่ Admit เจาะเลอืดตรวจหา
มาลาเรีย 3 วนั



Uncomplicated Malaria
 ประเมนิสภาพผู้ป่วย และสัญญาณชีพ

Uncomplicated Complicated/Severe

Series

ปฏิบตัติาม Protocal

ไม่เข้า Series

- Lab:CBC,BS,BUN,CR,Electrolyets,LFT,UA,UPT ( female )
- ส าหรับ Vivax และ Ovale Malaria : เพิม่ G6PD test
- Antimalaria Drugs  ( เอกสารหมายเลข 1 )

- Symptomatis &  Supportive Care
- MP ทุก 12h จน negative นาน 24h

- Discharge  พร้อมให้สุขศึกษา 
- FU ที ่Day 28

Recrudescence/ 
Relapse



Complicated / Severe  Malaria

 ประเมนิสภาพผู้ป่วย และสัญญาณชีพ Uncomplicated

Complicated/Severe(parenteral Antimalarial Drugs)

GCS < 10                    

Cerebral 
Malaria

- ABC  care 
- Monitor GCS
- Control fever &

convulsion

Hypoglycemia

Renal  Insufficiency

Impending pulmonary

Anemia
Shock

Metabolic  acidosis

DIC

BS > 40     Cr  > 1.5 mg/dl RR > 24/min     Hb < 8 gm%
Or Hct  < 24     

HCO3 < 15 mmol/L    
SBP < 90 mmHg Abnormal bleeding 

- Monitor DTX (Keep 100 mg )
- Observe Symptoms of hypoglycemia
- Feed syrup or 50% glucose 50 ml IV
- Followed by 5 – 10% Dextrose  IV drip

- Blood transfusion- Record I/ O 
- Fluid therapy
- Supportive care

- Record I/ O 
- Semi - Upright
- Oxygenation - Oxygenation

- Biood transfusion

- Record I/ O 
- Lab  : ABG, BUN,

CR,Electrolytes
- Oxygenation
- Hydration
- 7.5 % NaHCO3
- Hemodialysis

- ABC care
-- Monitor vital sings
- Oxygenation
-Antibiotic
- Record I/ O 
- Lab  : BS, blood C/S



ขอบคุณค่ะ
ณพิชญ ์  วดัมณี


